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i

Mi hodiaŭ komence priskribos kiel, en 
Francujo. estas organizite la Turisma 
movado. Krom tio, Ke tiu organizo prezen
tas intereson en si mem, speciale por 
turistoj kaj ne francoj, tiu priskribo per
mesos al mi komprenigi, per komparo, 
kiun situacion Universala Esperanto-Aso- 
cio devas havi en la Esperantisma movado, 
kaj speciale, kiuj devas esti, laŭ mia propra 
opinio, ĝiaj rilatoj kun la jam  ekzistantaj 
propagandaj grupoj kaj societoj.

Unue, en ĉiu loko en Francujo kiu pre

zentas intereson laŭ turisma vidpunkto, 
estis fondata Iniciata Sindikato. Tiuj ĉi 

societoj enhavas plej ofte ne turistojn, sed
ĉiajn personojn kiuj volas, altiri turistojn 
en la lokon, ĉu tial ke ili esperas ricevi de 
tio proprajn profitojn (hotelistojn, restora- 
cimaslroj, veturigistoj, k. e.), ĉu tial ke ili 
volas, pro loka patriotismo, utili al la pli
prosperigo de sia regiono. Cetere, tiaj 
societoj ekzistas eu multaj landoj, kaj havas 
diversajn nomojn,, kiel, ekz. « Societo por 
pliprosperigo »; ĉiu membro de tia Iniciata 
Sindikato pagas kotizajon (ekz. 4 ĝis 8 Sm.)

En la unua parto de sia laboro, la Societo 
sin turnas al la loĝantoj de sia loko. Per 
paroladoj, publikaj kunvenoj, jurnalaj 
artikoloj, ĝ i komprenigas al ili kiom (la 
“profito turismo alportus la regiono : gi 

montras al la hotelistoj, kiajn turistojn ili 
povas allogi, kiei ili povas ilin konservi kaj 
kontentigi; ĝi instigas la kreon de kapita
listaj societoj, kiuj konstruos hotelojn, kaj 
ofte gi konstruigas mem tiu jn hotelojn 
en plej pentrindaj lokoj; ĝi klopodas al la 
fervojaj kompanioj por kreigo de taugaj 

vagonaroj, k. c.
En la dua parto de sia laboro, la Iniciata 

Sindikato sin turnas al la turistoj fremdaj; 
per ĉiuspecaj rimedoj, ĝ i provas konigi al 
ili sian lokon, kaj ilin altiri en ĝin. Por 
tio, ĝi ĉefe uzas gvidlibrojn, plej ofte lukse 
eldonitajn kaj ilustritajn. Tiu eldonado, 
tre multekosta, estas la plej grava elspezo 
de la Iniciata Sindikato. La gvidlibroj estas 
disvendataj kaj tre ofte senpage disdonataj 
ĉie, en la stacidomoj, kazinoj, hoteloj kaj 
en specialaj oficejoj.

Kiel m i jam diris, similaj organizajoj 
ekzistas en multaj landoj kaj laboradas iel, 

kiel komerca ĉambro, sed kun tiu diferenco 
ke komerca ĉambro zorgas pri ĉiuspeca 
komerco kaj industrio, dum Iniciata Sin
dikato sin okupas nur pri turismo.

Krom tiuj Iniciataj Sindikatoj ekzistas, 
en Francujo, por turismo, tre grava orga
nismo, je kiu, pro ĝia graveco kaj celo, 
ekzistas nenio komparebla en aliaj landoj. 
Gi estas la «. Touring - Club de France »

(T. C. F.), (Franca Turing-Klubo). En la 
komenco, en 1890, T. C. F. enhavis nur 
kelkajn centojn da ciklamantoj, kiel la 
similaj societoj kiuj ekzistas en iuj aliaj 
landoj. Nuntempe, ĝ i enhavas 110,000 
ariojn, kaj kun la plimultiĝo de ĝiaj mem
broj, ankaŭ plivastigis ĝia celo. Tiu vasta 
asocio enhavas nur turistojn. Ciu ano pagas 
kotizajon da 2 Sm. ĉiujare, kaj plie, la 
Societo ricevas donacojn kaj monhelpojn 
de diversaj personoj kaj societoj. En ĉiu 
loko ĝi havas delegiton kies tasko estas : 
le) helpi al la komitato por la starigo de 
ĉiuj servoj organizitaj de T. C. F., kaj por 
tio, sendi al ĝi la petatajn rilatajn rapor
tojn ; 2e) doni informojn kaj helpon al la 
membroj de T. C. F. pri la turismaj aferoj 
en sia loko. La asocio havas oficialan 
organon, en kiu la delegitoj publikigas 
ĉion, kio povas interesi la membrojn, 
raportojn pri vojaĝoj en diversaj regionoj 
ĝis tiam malbone konataj, k. e.

La servoj farataj de T. C. F. estas plej 
gravaj kaj satataj de ĝiaj anoj kaj de la 
publiko. Pro ĝia graveco kaj povo, ĝi

sukcesis fari kontrakton kun la hoteloj 
kiuj. laŭ difinitaj kondiĉoj, konsentas al 
ĝiaj anoj, rabaton da IO % .  Gi faris ankaŭ 
specialajn arangojn kun la registaroj, per 
kiuj la forma la joj en la doganejoj estas 
multe simpligitaj, por la ciklistoj kaj auto- 
inobilistoj, membroj de Ia Asocio. Gi star
igis diversajn komisiitarojn, kiuj sin oku
pas plej trafe, pri diversaj servoj, lernan- 
taraj ekskursoj, protektado de naturaj 
scenoj kaj malnovaj monumentoj, batalado 
kontraŭ senarbigo, plibonigado de la vojoj 
en la pitoreskaj regionoj, k. c.

Per tiuj ĉi lastaj servoj, Sajnas ke la 
T. C. F. havas la saman rolon kiel la 
Iniciatintoj Sindikatoj ; sed oni bonvolu 
rimarki ke ĝi klopodas, pri la samaj aferoj, 
laŭ tute malsimila spirito. La Iniciataj 
Sindikatoj batalas por la prolitado de la 
enlanduloj, hotelistoj, komercistoj, k. a. 
dum T. C. F. batalas por la bono de siaj 
anoj t. e. de la turistoj. Laŭ tiu vidpunkto, 
la Iniciataj Sindicataj prezentiĝas al ni, 
kiel asocio de vendistoj, de produktantoj, 
kaj. male T. C. F. prezentiĝas kiel asocio 
de aĉetantoj, de klientoj. Sekve la rilatoj 
inter la Iniciataj S il ik a to j kaj T. C. F. 
eslas tiuj de komercisto kun sia kliento, 
kaj pro la malsameco de la celoj kaj inte
resoj, ili restas ĉiam sendependaj unu de 
aliaj, kvankam neniel malamikaj. Male, ili 
plej efike kunlaboras. T. C. F. instigas la 
eldonadon de gvidlibroj, k iu jn ĝi bezonas 
por Kiaj membroj, kaj volonte raportas en 

sia revuo pri la agado de la Iniciataj Sin
dikatoj. Eĉ okazas ke T. C. F. monhelpas 
malriĉan Iniciatan Sindikaton por lin helpi 
en laboro kiun ĝ i jugas utila por siaj 
membroj, (plibonigado de vojoj, k. a.), kaj 
povas ankaŭ okazi, ke riĉa Iniciata Sindi
kato konsentu monon al la T. C. F., por 
ĝin helpi en samspeca laboro, kiun ĝi juĝas 
utila por altiri turistojn.

Ankaŭ la fakto ke Iniciataj Sindikatoj 
batalas por la profito de la lokaj komerc
istoj, klarigas kial, pro la timata konkuren

co, ili ĝis nun povis unuig i aŭ federaciigi, 
nur en regionoj kiuj havas komunajn 
interesojn, sed neniam inter malproksimaj 

lokoj, ĉefe diverslandaj, kaj kial ilia agado 
estas sencentra Male, la fakto ke T. C. F. 
estas asocio de klientoj, kiuj havas ĉiuj 
samajn interesojn kaj celon, t. e., vojagi 
ĉie kiel eble plej oportune kaj malkoste, 
tre bone klarigas kiel tiu societo havas 
tutan Francigon kiel agadkampon kaj estas 
tre alcentrigita.

Nu, en ĉiu loko de la terglobo, kiu pre
zentas iun intereson laŭ la vidpunkto de 
internaciaj rilatoj, devas esti kaj jam  hai

dan estos esperantista grupo. Tiuj grupoj 
povas enhavi ĉiu jn personojn kiuj volas 
plifaciligi per Esperanto la ĉiuspecaj n 

rilatojn inter sia loko kaj fremdlando, ĉu 
tial ke ili* esperas ricevi de tio proprajn 
profitojn, ĉu tial ke ili volas, pro loka 
patriotismo, utili al la pliprosperigo el sia 
regiono. La kotizajo al la grupo estu iom 

alta ( I  — ĝis 2 Sm.) kaj la societo enhavu 
kiel eble plej multe da anoj el ĉiuj rondoj.

En la unua parto de sia tasko, la esper
antista grupo sin turnas al la enlanduloj 
mem. Per paroladoj, jurnalaj artikoloj, k. c. 
ĝi komprenigas al la publiko, kiom da pro
fito Esperanto kaj la Esperantisma movado 
povas alporti al la loko. Gi arangas kur
sojn de Esperanto, instigas la lokajn 
komercistojn, turistojn, k. e., lerni nian 
lingvon, instigas la enkondukon *Je ĝi en 
la lernejojn, k. c.

En la dua parto de sia tasko, Ia grupo 
sin turnas al la Esperantistoj fremdaj, kaj 
provas, per ĉiuspecaj rimedoj konigi al ili 
sian landon, laŭ vidpunkto de turismo, 

komerco, scienco, belartoj, h. e., kaj pli
grandigi la rilatojn de sia loko kun ili. Por 
tio ĝi instigas la komercistojn ke ili presigu 

prospektojn en Esperanto, kaj ĝi mem 
eldonas per la mono de sia kaso, gvidfo-

JL

fe to jn  kaj gvidlibrojn disvendotajn kaj 
disdonotajn en la tula Esperantistaro. La 
esperantista grupo do rilate al tio, ankaŭ 
funkciadas iel kiel malgranda komerca 
ĉambro, kiu en ĉiuj fakoj, per la internacia 
helpa lingvi, direktus sian agadon al ĉiuj 
Esperantistoj de la terglobo.

Krom tio Esperantismo bezonis alian 
organismon. Tiu organismo, nun kreata, 
estas Universala Esperanto-Asocio. Nia 
Asocio enhavas nur esperantistojn, t. e., 
personojn kiuj, laŭ la deklaro de Boulogne,

« scias kaj uzas la lingvon Esperanto » por 
la celo, plifaciligi ĉiuspecajn interhomajn 
rilatojn. U. E. A. provizas sian kason per 
la malgranda kotizajo de siaj anoj, kaj 
ankaŭ per bonvolaj donacoj kaj monhelpoj 
de privatuloj aŭ societoj. Eu ĉiu loko, 
U. E. A. havas delegiton kiu helpas la 
komitaton por ĉio, kaj ankaŭ al la membroj 
Ĉonas helpon kaj ĉiujn bezonatajn infor
nojn. La Asocio havas oficialan organon 
en kiu la delegitoj publikigas ĉion, kio 
novas interesi la anojn, raportojn pri lokaj 
Okazintajojn, ekspozicioj, kongresoj, tu
rismo, komerco, t. e., pri ĉio kio rilatas la 

internacian vivadon.
I  U. E. A. organizas per la klopodoj de siaj 
Tiufakaj komitatanoj gravajn kaj «atatajn 
Cervojn. Gi provos trafi kontrakton kun 
gravaj organizajoj, kun hoteloj, bankoj, k.c.

Laŭ tiu ĉi mia pensmaniero, la lokaj 

|rupoj kaj federacioj propagandus Esper
ite- i on -por la hono J  a. .««lan i luloj, kaj. 
sekve havus ankaŭ rolon de societo de 
produktantoj; male, U. E. A. eslas societo 
de personoj kiuj uzas Esperanton kiel 
klientoj. Sekve pro la malsameco de la 
interesoj kaj de la celo, la grupoj kaj 
U. E. A. devas esti tute sendependaj kvan
kam neniel malamikaj. Male, ili devas sin 
helpi reciproke kaj kunlabori. U. E. A. 
instigos la kreadon de kursoj, la eldonadon 
de gvidlibrojn kiujn ĝi bezonas por siaj 
anoj, kaj la lokaj grupoj prenos sur sin la 
rilatajn laborojn kaj elspezojn. Eĉ povos 
okazi ke U. E. A. monhelpos malriĉan gru
pon, kaj ankaŭ okazos ke riĉa grupo sendos 
monon al U. E. A. por difinita cejo.

Mi ankoraŭ volas atentigi pri tio, ke 
tiel, la Esperantisma inovado, estus aran
gita tiamaniere, ke ĝi prezentus ĉiujn 
bonojn de sencerbeco kaj ĉiujn bonojn de 
alcentrigo. Efektive : le) la sendependaj 

i grupoj povus sin organizi tute libere, laŭ 
| la maniero la plej taŭga por la lokaj bezo

noj, kutimoj, moroj, institucioj, kaj 2«) 
U. E. A . , tre alcentrigata , dank al sia 

unueco, tutmonda disvastige^) kaj kon
sekvenca graveco, havas la necesan povon 
kaj influon por organizi por siaj anoj 
praktikajn servojn, kaj ricevi por ili 
latindajn favorojn.

La leganto bonvolu fine rimarki ke 
alcentrigiteco neniel estas sinonimo al 

afi tokrateco ; ke en U. E. A ., male, ĉiuj 
delegitoj estas plej regule balotataj de la 
membroj, kiel Ia komitatanoj de la delegi
toj, kaj ke, konsekvence, ĉiuj estas plej 
laulege rajtigitaj; ke, fine, per la iniciat- 
rajto ĉerpita el la logaro de la tute ne 
despotema Svisujo, ĉiu delegito povas 
partopreni en la direktado de nia Asocio, 
kies regularo, oni vidas, neniel malsuperas, 
rilate al liberaleco, tiun de la malplej 

aŭtokratemaj societoj.

Th. R ousseau .

I

faras nedubeblajn progresojn. La granda 
procesio jus okazinta en Londono estas 
pruvo de tiu progreso. Vere kurioza estis 
la vidajo de dek mil virinoj ĉiurangaj 
ma r ŝ antaj en plena ordo kaj konsento, kaj 
Iau perfekta organizo. Specialaj vagonaroj 
estis alveturi gintaj milojn da manifestan t- 
inoj el ĉiuj regionoj kaj la loko de ĉiu 
parto de la procesio estis klare difinita. La 
enhavo de la procesio estis plej diversa : 
laboristinoj, manufakturistinoj, universi- 
tatulinoj, hosp ita listo j, aristokratulinoj, 
k. a. Multaj fiagoj, riĉe ornamitaj, surhavis 
la nomojn de la famaj virinoj je diversaj 
epokoj. Tiun manifeston pretigis la Lon
dona Societo por la virina balotrajto, kies 
prezidantino estas Lady Francis Balfour, 
bofratino de la unionista ĉefo Lord Bal
four. Aliaj feministaj societoj ankaŭ par
toprenis en la organizado de tiu manifest
ado, kvankam ili ofte ne interkonsentas 
pri la rimedoj por trali sian celon kaj pri 
la kondiĉoj de la balotrajto. La politikistoj 
volonte konfesas, ke la nomita procesio 
estis grava sukceso. La popolamaso mon
tris al gi multe pli da simpatio ol en la 
antauaj jaroj. Tiu sango estas konstatebla 
ankaŭ en la plej ĉefaj jurnaloj, kiuj nun 
deklaras, ke oni nun ne plu povas ignori 
tian movadon, kiu en siaj vicoj posedas 
talentajn, praktikajn virinojn, kies orga- 
nizemeco montrigis per la lasta manifest
ado. Oni nun parolas pri fondo de virina 
litrokop.traŭ la balotrajto !, sed sfrtto pkazas
lio  eme estos nova pruvo ite Ia'mlffirfpĉo 
de la virino por la balotrajto, almenaŭ por 
la diskutado. Aliparte, pruvi, ke la virino 
devas sin okupi pri la mastrumajo per la 
fondo de ligo, kiu sendube ŝin ankan for
logos el la mastrumajo, sajnas pli malpli 
lerta. Kio ajn estas, la movado feminista 
Sajnas iom-post-iom eliri el sia infana 
periodo de naiva entuziasmo kaj ^ f e r 
voreco, kaj baldaŭ, oni povas certe antaŭ- 
vidi tion, gi estos grava ĝis tiu grado, ke 
la -i viraj » politikistoj devos nepre ĝin 
atenti kaj iri renkonte al ĝi per proponoj 
praktikaj kaj moderaj.

L. H. G.

Skribinte tiun leteron, m i havis la 
okazon konsideri novan, vere grandegan 
manifestadon en Hyde Park ; neniam oni 
ĝis vidis tian amason. La organizado estis 
tre suiiĉa, sed malgraŭ ĉio, Lord Asquith 
deklaris, ke lia opinio ne sangigis...

TRA LA MONDO

Londono, Junio 1908

Malgraŭ la malsato de la unua tempo, 
la partianinoj de la virina balotrajton

I» U M A N I I  J O

Bukareŝlo, Junio 1908.

Ce ni, okazas granda militista skandalo, 

kies deveno kaj priskribo sekvas. La filo de 
la liberala ĉefministro D. Sturza, kapitano 
Sturza (nun majoro), en artikolo elpres
igita en ia literatura revuo nemilitista 
aprobante la nunan aliformigon de infan
terio, kiu de l a aprilo de tiu jaro igis 
daŭra, per la reformoj faritaj de generalo 
Averescu militministro, Aludis pri la for
igita ordigo, kiu estis laŭ li, senĉesa fonto 
da mono por la oficiroj kaj suboficiroj 
estroj de tiu batalionoj nedaŭraj, kiuj nun 
ne plu ekzistas. Sekve de tio, kapitano 

Catuneanu el Craiova, elvokis lin dueli 
per letero sendita Parizon, kie kapitano 
Sturza estas militista ambasadoro, sam
tempe konigante tion al la militistestroj.

de Cantacuzino eksĉefministro konservativa 
respondis publike, en jurnaloj politikaj 
kapitanon Sturza montrante al I i , ke li 
almenaŭ ne devas paroli tiamaniere, kiam 
lia situatie suldas nur al lia familia 
situacio, kontraŭ kiu, ĉiuj rapidas ion fan. 
Li ankaŭ aldonis pri lia situacio ke gi



*  ESPERAN TO  «

estas tute nerajto kaj malluma. Sed la 
militistestroj malliberigis ankaŭ tiun, pro 
disputo en publikaj jurnaloj. fakto mal
permesata de militistaj leĝoj. Vane penadis 
kap. Gantacuzino kaj aliaj per jurnaloj, 
komprenigi militistestroj n pri la antaŭajo 
de kap. Sturza, neniu auskultis, kaj tiel li 
restis malliberigita IO tagojn. Okaze nacia 
festotago, IO» de Majo, kiam kutime oni 
gradaltigas militistojn, kapitano Sturza 
estis gradaltigita majoro kaj la du kapit
anoj , translokigitaj malproksimume de 
iliaj garnizonoj. Plie kapitano Cantacuzino 
estas ree kondamnita por la sama kulpo —■ 
tion la lecojn malpermesas — je 20 tagoj de 
malliberejo, de lia Moŝto princo Ferdinand 
komandanto de 11“ armea korpuso. Tiuj 
maljustajoj malkvietigis ĉiujn oficirojn, 
kiuj komence de generaloj ekmovigis kaj 
murmuris. Tion vidinte Ia ministroj sercis 
korekti la m a lju s ta jn  kaj tiel ambaŭ 
kapitanoj restis en sia garnizono, la kapit
ano Gantacuzino ne plu estas malliberigita 
kaj majoro Sturza oni diras estas realvok- 
ota kaj disponebligota. La afero nun staras 
tie. La okazintajoj ree kaj treege mon
tris ke la politiko de niaj politikistoj estas 
tute partia kaj familia, igante maltoler
ema la situacion de aliaj, kiuj ilin kontraŭ- 
starus.

Dum 21an, 22an de Majo okazis kongreso 
de la komercOambroj en Constansa, kie oni

pridiskutadis gravajn aferojn koncernantajn
la komercon kaj ĝian prosperadon. La 

komerca ministro, kiu Ceestis kongreson, 
prenis sur sin la realigon de la starigitaj 
decidoj. Inter la decidoj estas tiu koncern
anta domvizi tistaj n komercistojn , kies 
forigon jam de longe penadas la komerc
istoj sed vane. Nun oni esperas la efektiv
igon de tiu forigo. Oni akceptis, ke la 
permeso de vendado por tiuj komercistoj 
domvizitistaj estu donita nur por terkul
tura kaj do min dus triaj produktajo]. Alia 
decido rilatas ia fervojan transportadon, 
kiu dum aŭgusto kaj septembro, la sezono 
de transportado de la terkultura produktajo 
estas tute haltigata pro milistista] mano
vroj, kiuj uzas ĉiujn vagonojn. Pro tio, en 
multaj jaroj, la produktajoj amasigitaj en 
la stacidomoj putris, igante tiel la komerc
istojn malgajni milionojn da leoj. Por nun 
kaj en estonto oni promesis plifaciligon, 

oni mendis eksterlande vagonojn kaj loko
motivojn kaj tiel ŝajnas malesto de okaz
intaj m a lfac ilo j. Pri la komercvoja gistoj 
ili rajtos nur reprezenti firmojn kaj alporti 
montradojn, neniel vendi ion, ĉar tio estas 
tute malpermesata al ili kaj juĝpunate. Oni 
decidis ankaŭ pri la revizio de nunaj tarifoj 
por transportado per la fervojo, kiuj star- 
iĝos kun la helpo de la interesatoj.

Je la komenco de junio, post longa 
sekega vetero, okazis en kelkaj lokoj fu l

motondroj. kiuj multe malbonigis. Tiel en 
Giurgiu haveno sur Danubio, multaj «ipetoj 
kaj boatoj estis subakvigitaj, la tegmentoj 
de I ’ domoj eltiritaj kaj malproksime 
elportitaj. Ce la stata farmo Laza ĝi 
kauzis perdojn kalkulitajn preskaŭ ĝis
65,000 Sm. En multaj aliaj urboj kaj ; 
vilagoj la akvo enigas domojn, sur la 
kamparojn dronigis bestojn kaj kelkajn 
homojn. Ankaŭ kelkaj homoj estis fulmo- 
mortigitaj sed malgraŭ tiuj bedaŭrindaĵoj 
la homoj estas kontentigitaj, ĉar sen la 
pluvoj falintaj tuta terkulturo estis mina
cota pro troa senpluveco, kiu dauris de 
februaro ĝis nun.

L Go.

Kroniko Politika
La maltrankvileco, kiun en la diplomataj 

rondoj katizis la regnestraj renkontoj en 
Londono kaj Revel, ne ankoraŭ malaperis 
kaj versajne ne baldaŭ malaperos. La vor
toj pri Ia situacio nuna de Germanio, 
k iu jn  diris aŭ lasis diri imperiestro 
Vilhelmo I IV  produktis ian emocion, sed 
tamen ne estis interpretitaj kiel serioza 
minaco de malpacigo. Cetere, oni ne havu 
troan timon. De post tridek jaroj, nenia 
milito Europa okazis, kaj tamen ĉiudu- aŭ 
tri jare kelkaj interesitaj politikistoj paro
las pri la malfacila stato de la Eŭropaj 
aferoj, la nervozeco de iaj regnestroj, k .t.p .; 
tio apartenas al ilia metio kaj estas ilia 
ekzistokailzo.

En Ia Franca Deputataro, okazis, laŭ la 
kutimo, granda diskutado pri la Marokaj 
aferoj, kiu kondukis al la ne malpli kutima 
rezultato, ke la agado de la ministraro 
estis aprobita, kaj oni ripetis,ke la okupado 
de Maroko estas provizora kaj ĉesos post 
la pacigo, kiu estus okazonta.

La vivo de la aliaj regnoj ne prezentas 
speciale notindan okazon dum tiu duon
monato. El transoceano, venis al ni ehoj 

de la granda bruado meze de kiu la repre
zentantaro de Ia respublikana partio pro

klamis S-ron Taft kiel kandidaton por la 
Usona prezido, post multaj aklamoj al 
Roosevelt, kiu baldaŭ reiros al la vivo 
nepublika.

Fine, lasthore, ni ekscias pri la perforta 
agado de la Persa regnestro kontraŭ la 
Parlamento : bomboj, pafadoj, pendigoj, 
skurĝbatoj, laŭ la Orienta metodo; jen 
solvo de la jam de longe dauranta konflikto 
inter la regnestro absolutema kaj naskiĝ- 
anta Parlamento diskutema.

A. R.

L a  F a k t o i
Morto de skulptisto6 Junio. — Bruselo. - 

Lambeaux.
Budapest*). — Fermo de Ia kontraŭduela 

kongreso.
9. Romo. — Morto de eksministro Prinetti.
Reval. — Renkonto de imperiestro Edvardo Vlla

kun Caro Nikolo
Bugrado. — Baloto por la ŝcupstina : 85 m i

nistraranoj, 48 junradikaloj, 19 nacionalistoj,
7 progresistoj, I socialisto.

Sofio. — Baloto por la Deputataro : 175 demo
kratoj, 21 agraristo], 3 slavismoj, 3 nacionalistoj.

10. Parizo. — Morto de Gaston Boissier, 
arkeologo kaj historisto.

Tuniso. — Morto de Mohamed Djellonli, edf
ministro.

11. Lisabono. — Fermo de internacia kongreso 
de telegrafi®.

12. Vieno. — Grava historia parado okaze de 
la imperiestra jubileo.

Londono. — Inauguro de tunelo sub rivero 
Tameso.

Teherano — Grava konflikto inter la Parlamento 
kaj la regnestro.

13. Londono. — Grava feminista manifesto.
15. Saragosa. — Rego Alfonso inaŭguras la 

francan ekspozicion.
Londono. —  Morto de eksministro kaj eksgu

berniestro de Kanado Lord Derby. — Oni publik
igas blankan libron pri Kongolando.

16. Vieno. — Studentaj manifestoj antaŭ la 
Universitato.

Londono. — Malfermo de pananglikana religia 
kongreso.

IS. Belgrada Eksigo de Ia ministraro Pasiĉ.
Chicago. — Tatt estas proklamata kandidato 

de la respublikana partio por la prezido de Usono.
Londono. — Malfermo de internacia ĉevala 

konkurso.
A. Te l l in i .

ESPERANTO
OVADO ESPERANT ISTA
N o tind a jo ĵ. ‘f  *

Francujo : Sukcesaj festoj kaj paroladoj en 
Amiens, Levallois-Perret, St-Etienne, Orleans, 
Troyes, k t. p. En Parizo, post brila disdono de 
premioj de la Parizo grupo en la Sorbono, sub 
la prezido de Prof. Appell, dekano de la Scienca 
Fakultato, fondigis Federacio de la grupoj de la 
regiono; pli ol 25 jam aligis. — Britujo : En Ia 
Londona komerca ĉambro okazis Ia ekzamenoj, 
ĉe kiu Esperanto havas lokon ; multaj Angloj 
penis ricevi ateston pri kapableco. Ses novaj 
grupoj fondigis en Wakefield, Gransden, Nelson, 
Upton, Stockport kaj Paisley. — Germanujo : 
Sukcesa festo en Dresdeno, kies grupo estis 
sinsekve vizitata de S-roj Mudie, Mybs kaj Bour
let ; granda intereso montrigas nun en Saksujo 
pro la proksimeco de la kongreso. Novaj grupoj 
en Kiel, Frankfurt a-O.. Oldenburg, Nordhausen. 
Italujo : Grupoj en 'Palermo kaj Napolo. — 
Portugalino: Grupoj en Lisabono kaj Porto. — 
Rumanujo : La Ptumana societo jam kalkulas 
160 anojn ; la propagando bone sukcesas. — 
MeJmko : Esperanto multe progresas en tiu 
lando, kie estas du Esp. gazetoj.

G aze taro

urnalo
eziers,

Tra la Filatelio (internacia monata 
por kolektantoj de pontoarkoj kaj kartoj. I 
Franc. Abono : 0,80 Sm.). — Sciiganto (organo 
de Hungara Esperant, societo. Budape&to). — 
L a  Unuigo de la B ibliofiloj ( I  Sm. — Philippe, 
Auby, Nord-Franc.) ; La Du Steloj (monata or
gano de la Esp. ĉila Societo — 2 Sm.)

B ib liog ra fio .

Sub la  neĝo (de J. Porchat, trad. J. Borel. 
Esperanto-Verlag, Berlin. 0,50 Sm.) ; La kvar 
Evangelioj kunigitaj en unu rakonto, de pastro 
Laisney. Paris - Hachette) ; Aladin aŭ la  M i
rinda Lampo (trad de G-lo Cox ; British Asso
ciation, London. 29 Sd ); Diccionario Esperanto- 
Portuguez (de Proenga, eld. Almeida-Porto).

ESPERANTO-SOCIETOJ
Kontraŭ jara helpabono da 4 Sm. ni enpresas 

sen plia pago ĉiujn oficialajn komunikojn de la 
grupoj,kluboj, societoj, k. t. p. esperantistaj. Tiuj 
komunikoj estu kiel eble plej mallongaj. Ni ins
tigas ĉiujn grupojn ke ili profitu tiujn speciale 
favorajn kondiĉojn kaj uzu nian gazeton kiel 
komunan perilon kaj interrilatigilon.

%

Federado de Ia Esperantistaj gru
poj Burgonjaj. — Propaganda ekskurso en 
Cluny (SaAne-et-Loire) Dimanĉe 5«" de julio. 
Matene, laŭvola ekskurso en St-Point : vizitin
d a j  de Lamartine Festeno ĉe Hotelo de Bour- 
gogne (2 fr. 50). Parolado de S-ro Bord kaj 
prezentado de « VHeritage Klodarec *. Vizito 
de Tabatejo kaj de- U  muzeo Octo*. Nasko de 
nova gru^o. Por pluaj sciigoj sin turni al S-ro 
Dejean, vicprezidanto de la grupo, Le Creusot.

La Sekretario: D-ro Blanc, 10, Bd de Sĉvignĉ, 
Dijon.

★

UNIVERSALA ESPERANTO - ASOCIO
O F IC IA L A  IN F O R M IL O

F a k o  l a. —  A d m in i s t r a d o .

Cirkulero /». — La Delegitoj de la jenaj lokoj 
Jie ankoraŭ respondis la cirkuleron I»" kaj nenion 
sciigis al ni : Suursaari, Madrido, Burgos , 
Fiume, Rhos, Konigsberg, Utrecht, Debreczen, 
Revel, Bourges. Braunschweig, Sumen Ili 
bonvolu kiel eble plej baldaŭ respondi niajn 
dokumentojn. Ni sciigas, ke por la bonordo de 
nia agado kaj la seriozeco de nia laboro, ni estos 
devigataj forstreki la nomojn de Ia Delegitoj, 
kiuj dufoje sinsekve ne respondis niajn cirku
lerojn kaj ne informis nin pri la kaŭzo de sia 
nerespondo. kaj peti la grupojn, kiuj ilin elektis, 
ke ili bonvolu ilin anstatauigi.

Anoj. — Ni komencas publikigi en ĉi tiu No la 
liston de U .E .A . anoj kaj daŭrigos gin en la 
venontaj N-oj, laŭ la loko uzebla. Ni rememorigas, 
ke ĉiuj Delegitoj nepre devis resendi al ni antaŭ 
la I Julio la liston de (-iuj anoj de U .E. A. varbitaj 
en ilia regiono, kia ajn estas ilia nombro, kune 
kun ĉiuj sumoj Mulditaj, kia ajn estas ilia valoro.

Ni sciigas ankaŭ, responde al kelkaj demandoj, 
ke la Delegitoj kaj Subdelegitoj devas ankaŭ esti 
U.E.A. anoj kaj sekve pagi la ordinaran kotizajon.

Ni de nun speciale citos la nomojn de la 
Delegitoj, kiuj estos varbinta.] pli ol 15 anoj al 
U .E .A . kaj estos aparte laborintaj por nia afero: 
Cadiz, Magdeburg, Helsingborg, Paris, Bourg, 
Limoges, Moskvo, Amiens, Rotterdam, Lausanne, 
Castellos Bilbao.

Propagando por U .E .A . — Ni havas sub la 
okuloj ^atindan nombron da diverslingvaj naciaj 
gazetoj neesperantistaj kiuj bonvolis anonci la 
fondon de U. E. A. al siaj legantoj. Ni dankas Ia 
Delegitojn, kiuj klopodis por tiu enpresado. Oni 
ne forgesu sendi al ni por la arliivoj de U E. A. 
unu ekzempleron de ĉiuj gazetoj, kie aperas 
artikoloj pri nia Asocio

Ni ankaŭ kore dankas la jenajn gazetojn espe
rantistaj, kiuj raportis pri U. E. A. : Germana 
Esperantisto, Germana Esper.-Gazeto, Dana 
Esperanlisto, Esperantisten, Paris- Esperanto, 
Sana Stelo

Por diskonigi la celon de LI. E. A. kaj klarigi 
gian funkciadon, ni treege rekomendas al niaj 
Delegitoj, ke ili organizu propagandajn paroladojn 
pri U. E. A. ĉe la grupoj de sia regiono, dum la 
ekskursoj, festoj, k. t. p. Ili disdonu angilojn en 
la fino kaj kolektu la kotizajojn. Tiamaniere oni 
atingas multe pli grandan publikon kaj pli gra
vajn rezultatojn.

Monofero por U. E. A. — Ni sendas niajn 
plej varmajn dankojn a r la Esperantista Gruno 
de Bourg (Franc.), kiu voĉdonis monhelpon da
8 Sin. por la centra kaso de U. E. A. Estus al 
ni plej gojige, ke multaj grupoj, kompreninte la 
utilon de nia Asocio, sekvu tiun ekzemplon kaj 
tiamaniere donu al ni la monajn rimedojn por 
plivastigi nian agadon.

Ni enpresos la nomojn de ĉiujn donacontoj. 
Eĉ la plej negrandaj monhelpoj estos dsnke 
akceptataj.

Subdelegitoj.— La kartoj de subdelegito estos 
dissendataj kiel eble plej baldaŭ. kune kun 
necesaj instrukcioj En la regionoj, kie ne estas 
ankoraŭ delegito, la subdelegito senpere depen
das de fako I», ĝis estos delegito.

I® Listo de la subdelegitoj :

Sa«<M?-ce(Hisp.). - S-ro R Ber-ionces (r.: Bilbao). 
Portugalie  » — S-ro F. Vallejo »
Sestao » — S-ro S. Esquivela »
L a  Arboleda » — S-ro J. S. Hila »
Agde (Franc.) — S-ro Marcel (reg. : Beziers). 
Augsburga G.). - S-ro G. Reimann (r.: MUnchen). 
Poix  (Franc.). — S-ro L Bouvier (reg. : Amiens). 
Bellegarde » — S-ro V Richard (reg. : Bourg). 
Bourg » — S-ro E. Leva! »
Wasquehal » — S ro L. Brack(reg. : Roubaix). 
Tourcoing t — S-ro L. Lepers »
Croise » — S-ro J. Tobie n
Redon » — S-ro L. Marotte (reg.: Rennes). 
Lupon » - S-ro L. Ballereau (r. LaRochelle) 
Saintes • — S-ro D-ro Gornet » 
Mercurei/ t — S-ro Jadeau (reg. : ChŭIon-s-S.) 
Pierre en-Bresse (Franc.) —  S-ro A. Boitard, 
Sl-Germain-du-Bois » S-ro Maitre(r.:Louhans). 
Copilz (Germ.). — S-ro A. Barthel (reg. : Pima). 
Duisburg » S ro A.Combes (reg.: Dŭsseldorf) 
Krefeld n S-ro P. Singram »
Bocholt » S-ro A. Exo »
Niedenau » S-ro E.Hummel ( r . : Frankf.-a-M.) 
Wittenberg » S-ro A. Heilige (r. : Magdeburg).. 
Chiclano (Hisp.). S-ro J. D. Fernandez (r.: Gadiz). 
Castellar » S-roJ. Sam pera (reg.: Sabadell). 
Grao » S-ro H. Hurtado (reg.: Castellos
Tolosan t S-ro M. Plana (r .: St-Sebastian). 
Amay (Belg.) - S-ro A. Mainfroid (rep:. : Huy). 
Grŭnum(Sved.).— S-ro E Nilsson(r.: Carshamn). 
Morges (Svis.). — S ro Gh. Jayet (r .: Lausanne). 
Renens n S-ro Fleur de Lys » 
Echallens » S-ro Gurchod * »
L\U)'y « F-ino Buche >
Cordoba (Hisp.). — S-ro P. Linares.
Slrazek (Aŭst.). — S-ro A. Jouka.
Wimbledon (Brit.). — Sro W. W. Hide.

Entute 37 subdelegitoj.

Adresaro de U .E .A . — Kelkaj delegitoj kaj 
anoj petis nin pri la adresaro de delegitoj, 
subdelegitoj, k. t. p. Ni informas ilin, ke ni 
publikigos adresaron de U. E. A. en la fino de 
monato julio. Tiu adresaro estos nepre preta 
antaŭ la kongreso kaj enhavos la adresojn de la 
delegitoj, subdelegitoj, k. a., gis la 15» de julio. 
Ni do petas la grupojn, kiuj deziras elekti 
delegiton kaj tion ne ankoraŭ faris, ke ili bon
volu agi kiel eble plej baldaŭ.

Novaj g rupado j. — De la lasta n», la jenaj 
grupoj elektis delegitojn :

Alger (Francujo). — S-ro Benoit.
Bordeaux (Francujo). — S-ro Brunet.
Barcelona (Hispanujo) — S-ro Claramunt ; 

S-ro Sabadel.
Angers (Francujo). — S-ro E Galard.
Moskvo (Rusujo). — S-ro A. Prager.
Chaux-de-Fonds (Svisujo). — S-ro Gh. Rosen.
Varsovio (Rusujo). — S-ro Robin ; S-ino F. 

Roszkowska.
Dotis (Afriko). — S-ro A. Rocheti».

Neuchatel (Svisujo). — S-ro G. Stroele ; S-r« 
Perret.

St-Mariaburg (Belgujo). — S-ro de Raede- 
maeker.

Nordhausen (Germanujo). — S-ro Baujard.
L ille  (Francujo). — S-ro Durieux.
Liverpool (Anglujo). — S-ro Whitaker ; F-ino 

M. L Jones.
India Societo (Indio). — S-ino W. Sackville 

Stoner ; S-ro Marshall White.

Entute 128 lokoj kun 168 delegitoj kaj 37 
subdelegitoj.

* *

Fako2».— K onsu lo j k a j Esperanto-ofice jo ).

Esperanto-markoJ — Ni rememorigas al niaj 
delegitoj kaj subdelegitoj , ke ili havas kiel 
devon respondi kiel eble plej kontentige al ĉiu 
skriba peto pri informoj, sed kondice, ke la 
petanto aldonu al sia subskribo la numeron de 
sia membrokarto de U. E. A., kaj sendu poŝt- 
markon por la respondo.

Ni estis atentigitaj pri jena malfacilajo. Oni 
povas sendi monon, speciale poŝtmarkon por 
respondo, nur en letero. Plie, la naciaj potit- 
markoj estas malfacile mangeblaj, kaj, fine, se 
oni deziras pagi leteran respondon por inter
nacia respondkupono, oni deva» pagi 12 Sd. 
anstataŭ lOSd.

Por forigi tiujn malagrablaj oj n, S-ro Tellini 
(Udine, Italujo) eldonis Esperanto-markojn, kies 
valoro estas 2 Sd., kaj kies uzadon ni deziras 
provi interne de U. E. A. Ni do komunikas al vi 
jenan kontrakton jus faritan inter U. E. A., S-ro 
Tellini kaj Esperanto-oficejo, place de la Halle, 
Beaune, Gote-d’Or.

• 1«) Ciu ano de U. E. A. povas mendi tiajn 
Esp. markojn al la Esperanto-oficejo de Beaune, 
kondiĉe ke li mendu almenaŭ 100 da ili, kaj ke 
li sendu kune la valoron per poŝtmandato au 
ĉeko (ne per poŝtmarkoj). La Esp.-Oficejo de 
Beaune sendos la Esp. markojn afranke en fer
mita koverto, ne rekomendita, lasante ĉiujn 
riskojn al la mendinto.

« 2«) La Esperanto-oficejo de Beaune repagos 
per poŝtmandato au ĉeko, ĉiujn Fsp-markojn, 
eĉ iom difektitajn, stampitajn de la posto, k. c. 
Kondiĉe ke oni sendu al ĝi almenaŭ 100 da ili 
kune. La mono estos sendata de ĝi afranke, sen 
pluaj elspezoj, laŭ la valoro montrata sur la 
Esp.-markoj.

« 3e) La Esp.-Oficejo de Beaune rezervas al si 
la rajton fiksi tempolimon, post kiu la Esp.- 
markoj ne plu estos pageblaj de g i ; tiu tempo
limo estos konigata per 5 sinsekvaj anoncoj en 
la oficiala jurnalo de U. E. A., aŭ du aliaj inter
naciaj esperantistaj jurnaloj, almenaŭ ses mo
natojn antaŭ la dirita tempolimo, kalkulante de 
post la unua enpreso.

« 4e) La Esp.-markoj estas transdoneblaj nur 
interne de nia asocio kaj restos absolute privata 
afero inter O. E A. kaj ĝiaj anoj. Konsekvence 
la Esp-Oficejo de Beaune sendos la menditajn 
Esp.-markojn kaj repagos ilin nur al anoj de 
U. E A., kaj ĉiu menda aŭ senda letero devos 
surhavi la numeron de la membrokarto de ĝia 
subskribinto.

® 5*) La komitato de U. E. A. akceptas ĉian 
pagon (kotizajoj, abonoj al la oficiala jurnalo, 
k. c ), per tiuj Esp -markoj. »

Ni esperas, ke la elspezoj, kiuj rezultos de la 
presado de tiuj markoj, kaj la po.ŝtsendoj estos 
pagataj per la Esp.-markoj, kiujn oni gluos sur 
privataj leteroj kiel propagandilojn kaj kies 
valoron la ricevonto ne postulos, kaj ankau per 
la Esp. markoj kiuj estos konservataj de la 
kolektantoj. Ni do treege peta» ĉiujn anojn de 
nia Asocio, ke ili bonvolu ilin uzi kelkafoje, kiel 
dirite por la propagando, kaj konsiderante tion 
kiel bonvolan pluan kotizajon por helpi en la 
starigo de tiu servo.

Ni rimarkigas fine, ke, per tiuj Esp.-markoj, 
oni povas pagi por respondo, algluante tiujn 
markojn sur postkartojn kaj sammaniere pagi 
malgravajn monsumetojn, ekz., specimenon de 
jurnalo, gvidlibron, k. a. Ni do esperas, ke niai 
delegitoj kaj subdelegitoj klopodos por ilin dis
konigi, kaj mem ilin akceptos kaj uzos.

Ni rememorigas al niaj delegitoj ke la 
lasta tempolimo por sendo de la respondilo al 
la cirkulero de fako II» (Esp-Konsuloj kaj Ofic
ejoj) estas la IO» de julio kaj tiu respondilo devas 
esti sendata ne al Genevo sed al S-ro A. Carles, 
Esperantio, BĜziers ( Hĉrault - Francujo ). l l i  
bonvolu nepre respondi, eĉ se ili ne sukcesis en 
ĉ iu j klopodoj priskribitaj en la cirkulero. En 
tiu okazo ili bonvolu diri al ni kio ilin mal
helpis, kaj ni laŭ nia tuta povo, ilin helpos en 
tiuj klopodoj. Estas necesege ke ni povu publik
igi tute precizan adresaron de la Esp.-Konsuloj 
k;ij Oficejoj antaŭ la kongreso.

»* *

Fako 3«. T urism o . —

VOJAGO A  — Ĝis nun la komitatano por 
fako III* ricevis 50 alirojn kaj ni esperas ke, 
post sciigo pri la malkaraj rabatbiletoj, oni 
rapidos sendi al ni la definitivajn aliĝojn. Car 
ni jam komencis interrilaton kun niaj delegitoj 
en la trapasotaj urboj, estas nepre necese, ke 
ni kiel eole plej baldaŭ sciigu pri la preciza 
nombro de la kunvojagontoj. Ni estos samide
anoj el Hispanujo, Francujo, Italujo kaj Svisujo. 
La Munliena kaj la Praha grupoj afablege invitis 
nin kaj preparas belajn festetojn. Ankaŭ en nia 
Paradizo, kie dum julio kaj aŭgusto logos sufiĉe 
multaj samideanoj. ni\ havos allogan festeton. 
Do ne plu prokrastu vian aligon, kara leganto, 
ni al vi promesas gojan vojadon.

La biletojn por la dezirita klaso oni mendu 
antan la 20» de julio ĉe Esperantio, beim. Ciuj 
mendoj post tiu tago ne plu povos efektivigi, 
ĉar ni devas havi sufiĉan tempon por havigi al 
ni kaj al la vojagontoj la rabatbiletojn.

Por tiuj, kiuj komunikos sian ĉeeston post Ia 
ae ju lio , ni ne plu povos zorgi pri favoraj 

hotelprezoj. »
Por vojado A (tra Berlino) ni ne enpresigas la
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horaron por la reveno ĝis kiam ni interkonsentos 
kun la arangantoj de vojago B ; • ĉar tiu ĉi 
vojago ankaŭ celas Berlinon.

“ Kosto de la  rabaibileloj. — Vojo a. — De 
Portbon (Hispanujo), .Marseille, Genevo, Mon- 
treux, Interlaken, Lucerno (Meggen), lansbruck, 
Prag  — Dresdeno, Berlin, Frankfurto, Lyon, 
Marseille, Portbon :

De Portbon kaj reveno al Portbon :
Iki. Sm. 157,35; II ki. Sm. 110,40; III ki. Sm. 78.64

De Lyon kaj reveno al Lyon :
I ki. Sm. 103,85; II ki. Sm. 72,75; III ki. Sm. 51,90

De Genevo kaj reveno al Genevo :
I kl.Sm. 103,05; I lk i .  Sm. 72,15; III ki. Sm 51.50

De Lucerno kaj reveno al Lucerno :
I ki. Sm. 86,42 ; II ki. Sm. 50,50 ; III ki. Sm. 43,20

Vojo b. — Da Portbon ĝis Drederio, sama vojo 
kiel supre, poste: Dresdeno, Mŭnchen, Zurich, 
Luzern, Berne, Genevo, Lyon, Marseille, Portbon:

De Portbon kaj reveno al Portbon :
I ki. Sm. 153,40; II ki. Sm. 107,82 ; III k). Sm. 76,70

De Lyon kaj reveno al Lyon :
I ki. Sm. 110,20 ; II ki. Sm. 77,30 ; III ki. Sm.55,10

De Genevo kaj reveno al Genevo : 
i ki. Sm. 99,10 ; II ki. Sm. 64,40 ; III ki. Sm. 49,55

De Lucerno kaj reveno al Lucerno :
I ki. Sm. 77,70, II ki. Sm. 54,50 ; III ki. Sm. 38,85

horaro . — Marseille, Lyon, Bourg, k. t. p., 
mardon, 12 a" de aŭgusto.

13» Aŭg (P tago). — Genevo 13a« (merkrede) 
h. 6.50 matene; Interlaken: alv.h. 12.34 p .t ,forv.
h. 12.55 (vaporŝipe) ; Meyringen : forv. h. 2.54 ; 
Lucerno : alv. h. 6.05, forv. h. 6.57 ; Meggen, 
restado de h. 7.13 ĝis h. 9,55 (festeto), reveno 
al Lucerno kaj logado.

14" Aŭg. (2* tago). — Lucerno : forvr h. 6,02 
matene ; Zurilio : alv. h. 7 42 mat. forv. h. 8.51; 
Buchs : h. 11.31 ; Feldkirch : h. 11.58; Inns- 
bruck: alv. h. 3.25 p. t. (restado gis h. 6.35) ; 
Innsbruck : forvet. h. 6.35 : Salzburg : alv.
h. 12.45.

14» Aŭg. tago). — Salsburg : forv. h. 1.20; 
Linz : alv. h. 3.50, forv. h. 5 51 (de Salzburg ĝis 
Linz nur I» kaj 2» klasoj) ; Praha, alv. h. l i  38 
mateno. Restado gis la 15“ aŭg. h. 2 56 post
tagmeze. Vizitado de 1’ekspozicio kaj vidindajoj, 
kunveno kun la tiea tre fervora grupo. Oni jam 
nun tre kore invitis nin.

15a Aŭg. (43 tago). — Praha : forv. h. 2.56 p. t . ; 
Dresdeno : alv. h. 6 53 vespere.

Reveno. — Dresdeno : forv. 28* aŭg. h. 7.01 
matene ; Munheno : alv. h. 6.12 vespere. Res
tado ĝis posttagmeze 24 aŭg.

VOJAGO B. — La programo de ĉi tiu vojago 
aperis en nia lasta N0. Ni esperas, ke ni povos 
konigi la prezojn en nia proksima N°. Poste ni 
publikigos la definitivan programon, kaj sendos 
mendilon al ĉiuj aligintoj. Ciuj personoj, kiuj 
estus pretaj partopreni en tiu vojago bonvolu 
tuj sendi sian provizoran aligon al S-ro Schmid, 
Esperantio, Bern (Svis.), aŭ al S-ro Pujula, 12, 
Avenue de 1’Observatoire, Paris (Franc.). Niaj 
Delegitoj bonvolu sendi la ricevitajn aligojn al 
unu el tiuj du adresoj.

VOJAGO C. — La programo de tiu vojago 
Jus aperis ; oni bonvolu por ĉiuj informoj, 
al i goj, k. e., sin turni al S-ro H. B! Mudie, 67, 
Kensington Gardens Square, London (Angl.). 
Jen pri ĝi kelkaj sciigoj :

7 aŭg. — Enŝipigo en Londono, Blakwold 
Stalton.

8 aŭg. — Forvojago ; sportoj sur la ferdeko; 
Esperanta kartludado en la vespero.

9 aŭg. — Esperanta Diservo sur la ferdeko. 
Koncerto posttagmeze. Vizito de la bordoj de 
Elbo. Propaganda kunveno de la Hamburga 
Esperantistaro ĉe la ĉarma surlaga kunvenejo 
t Alster-lust o. Dormo sur la ŝipo.

10 aŭg. — Veturado tra Hamburg. Posttag
meza veturo al Berlino.

H a n g . — Ekskurso ĉe Potsdam; vizito al 
muzeoj. Propaganda kunveno ĉe la Rega Parko.

12 aŭg. — Veturado tra Berlino. Posttagmeza 
veturo al Dresdeno.

13-14 aŭg  — Vizito al Weisser Hirsch.
La programo de la reveno estos baldaŭ kon

igita. Por la prezoj, cirkuleroj, k. t. p., sin turni 
al S-ro Mudie (adreso supra).

VOJAGO D . — Ni rememorigas niajn Skan
dinavajn samideanojn, ke ili bonvolu tuj sendi 
sian aligon por tiu vojago (vidu en lasta N*') al 
Dana Vojata Oficejo, Kristen Bernikowsgade I, 
Kopenhag (Dan.). Je la reveno niaj Kopenhagaj 
samideanoj organizos du Esperanto-tagoj n kun 
promesplena programo. La plej granda dana 
gazeto « Politikon » eliros dum la Kopenhaga 
festo parte en Esperanto kaj oni arangos eble 
belegan koncerton esperantistan. Do, oni tuj 
aligu, se tio ne estas jam farita.

V O JA ĜO  E. — Kvina vojago al Dresdeno 
difinita por Rusaj kaj Polaj Esperantistoj, estos I 
ankaŭ kredeble organizita sub la aŭspicioj de 
U. E. A. La vojiro de tiu vojago estos jena : 
Moskvo. Varsovio, Alexandrovo, k t p.. Dresdeno. 
La profitoj estos jena j: interkonatigo, gaja voj- 
agado, plifaciligo al samideanoj ne parolantaj 
germanan lingvon, propagando. Oni sendu kiel 
eble plej rapide sian provizoran aligon al S-ro 
Szabunievvicz, U. E. A. delegito, Mjasnickaja, 
dom. de Zimin, Moskvo (Rus). Poste oni kon
igos la prezojn kaj definitivan programon.

D elegito  - Konsilioj U. E . A*

PRAKTIKAJ INFORMOJ

Grava avizo. — Ni de nun senpage presos 
ĉiujn komunikajojn de la U E. A . Delegito- 
konsuloj pri ilia agado, specialaj servoj faritaj 
de ili, esperantistaj hoteloj, firmoj kaj institucio] 
uzantaj Esperanton, k. t. p. lli ankaŭ bonvolu 
sendi al ni nelongan informon pri Ciuj okazint
ajoj aŭ okazontajoj lokaj, havantaj generala* 
intereson (ekz komercaj kaj industriaj ekspozi
cioj, foiroj, festoj, turismo, k. t. p.) Tiuj informoj 
estu redaktataj mallonge kaj precize ; oni sendu 
ilin al ni nepre antaŭ la 10a kaj 25* de ĉiu monato 
por ke ili aperu en la plej proksima n». Ni varme 
instigas ĉiujn delegitojn, ke ili bonvolu kiel eble

plej akurate kunlabori por tiu rubriko, kiu 
dank’al ilia kunhelpo rapide farigos interesa kaj 
tre utila.

Noto. — Por la listoj de U. E. A. anoj, ni uzos 
la jenajn mallongigojn: D =  Delegito ; VD =  
vicdelegito ; E sperantiano j ano de U. E. A. Pro 
tiu I* listo, ni estas devigataj prokrasti kelkajn 
komunikajojn de niaj D. ĝis la proksima n0.

Franculo
A N N ECV  (44.49). D. :• S-ro Boucon ; VD. : 

S-ro Marteaux.
Esperantianoj : I . S-roj Boucon, 2. Marteaux, 

3. Ragot, 4. Dumont, 5. Drevet, 6. Bouchet.

A M IE N S . (44 261). D. : S-ro G. Queste (44, rue 
Jeanne-d’Arc); VD-: S-ro Searle.

Esperantianoj : I S-roj J. Ferfet, 2. G. Francois, 
3. F-ino J Desmarets, 4. S-roj E. Searle. 5. A. de 
Mautort, 6 . F-ino P. Pecquet, 7. S-roj L. Moitie,
8 . L. Brazier, 9. F-ino Lupart, 10. S-ino Quertant,
11. F-ino Ballereau, 12. S-roj R. Grizier, 13. 
R. Bovard, 14. Ouertant, 15. P. Fafet, 16. Dumont- 
Gaillard.

AVIGNON. (44.92). Delegito: S-ro P. Cham
pion. Listo de Esperantianoj en proksima n». 
Dum la somero, la kunvenoj de l’Esp. Avinjona 
Grupo okazos (-iuvendrede je 9a h. en kafejo de 
1’Horlogo, Urbodoma placo, kie niaj alilandaj kaj 
aliurbaj samideanoj estos kore kaj gastame 
akceptataj.

BEA U N E (A4.422). D. : S-ro D-ro Fromaget; 
S-ro D-roVesoux.

Esperantianoj : I. S-roj J. Moron, 2. J. Pion, 
3. E. Bord, 4. J. Cyrot, 5. H. Mathouillet, 6 . L. De- 
lacroix, 7. M. Desfossey, 8. G. Denigot.

Esp.-Of. atetas originalajn propagandajn
P. K. (sendi specimenon).

B O U RG  ( 44.4 4 ). D. : S-roj Th. Rousseau,
E. Bernot.

Esperantianoj : I. S-roj Rousseau, 2 E. Gilson, 
3. C. Chevrot, 4. E. Bernot. 5. A. Venin, 6. F-ino 
L. Cornu. 7 S-roj E. Leval, 8. J. Colinet, 9. L. 
Descombes, IO. J. Nouaillac, l i .  Desroysdu Roure,
12. H. Huttin.

*% Vendredon, 19*» de junio, okazis kunveno 
de la Esp. grupo. S-ro Rousseau, delegito, faris 
paroladon pri U. E. A. kaj la servoj kiujn gi faras 
al siaj anoj. La komitato de 1’grupo varme apro
bis la celon de U. E A kaj voi donis 8 Sm. kiel 
helpmonon por la entreprenoj de nia grava 
Asocio. Sekvis multaj aligoj. Kelkaj membroj 
partoprenos la vojagon al la kongreso.

Fremdaj turistoj komencas alveni en nian bel
egan montaran regionon. Por ĉiuj turismaj infor
moj sin turni al Esp.-Of. de Bourg. Por ricevi la 
beletan ilustritan gvidlibron « La departemento 
Ain), esperante redaktitan, sendi 6 Sd. Esp. m ar
koj akceptataj. Gvidlibroj estas senpage sendataj 
al delegitoj de U. E. A. prezidantoj de grupoj, 
por disdonacado en kunvenoj, kongresoj, festoj, 
ekspozicioj

L E  CREUSOT  (44.432). D. : S-roj P. Dejean, 
E Decouches.

Esperantianoj : I. S-ino S. Dejean, 2. S-roj
E. Bavon, 3 B. Duband, 4. E. Torien, 5. L Rajaud, 
6. Genevois, 7. A. Minfeld, 8 . M. Lucas

D O U A I (44.284). D. : S-ro G. Bottin ; VD. : 
A. Humez.

Esp firmoj : « A la Maison Bleue » (lukajoj), 
S-ro Stein P. K. ; Lesage-Binnie (kudrejoj, eŝpe- 
rantajoj). P. K. ; Farmaciejo Biard. K.

L IM O G E S  (44.66). D. : S-ro Evrot; VD : 
S-ro Lamant.

Esperantianoj : I . S-roj Chazeaubeneix, 2. D. 
Eyquern, 3. Trauzelaud, 4. P. Bataille. 5. L. Lar- 
tigue, 6. L. Foucaud, 7. L. Grenier, 8. P. Labrune,
9. E. Piquet, IO. Duris, l i .  L. Valery, 12. A. Gre- 
zillier, 13. A. Silvain. 14. S-ino Honorat, 15. S-roj 
R. Delotte, 16. A. Bonnet, 17. Le Beau.

M A R S E IL L E  (44 91). D : D-ro P. Rapine ; 
VD. : J. Rebouillon.

Esperantianoj: I . S-roj P.Rapine, ii. J. Rebouil
lon, 3 L. Rigoir, 4. G. Aubanel, 5. C. Geissmann, 
6 . J. Desmoulins, 7 V. Huot, 8. G. de Coninck, 
9. Librairie Parisienne, IO S -ino P. Rapine.

N IO RT  (44-6). D. : Wirth. Konsulo por gene
ralaj informoj kaj komerco : Queille ; — junuloj : 
Lucas ; konsulino : F-ino Lamarre ; tradukisto : 
Batry. — La grupo ius eldonis Esperante redakt
itan gvidlibron de Turko.

Esperantianoj : I S-roj Wirth, 2 Hoffmann. 
3. Lamarre, 4. Quenille, 5. S-ino Quenille, 6. S-ro 
Baty, 7. s-inoBaty, 8 . F-ino Lamarre, 9.D-ro Lucas.

REN N ES  (44-1). D. : D-ro Cuisnier; VD. : 
V. Chauvin; SD. : L. Marotte, Redon.

Esperantianoj: I. S-roj V. Cuisnier; 2. V. Chau
vin, 3. F-ino L. Chauvin, 4. S-ino L. Duclos,
5. S-ro H. Delalande, 6. F-ino Delalande, 7. S-ro 
P. Delamaison, 8. F-ino Schlegel. 9. S-roj Coi- 
gnerai, IO. A. Ferre, U . A. Colombo, 12‘ A. The- 
venin.

Germanujo.
B R E SLA U  (43.141). D. ; H. Spahr; VD. : 

Rumpel.
Esperantianoj : I. S-ro P. Rumpel, 2. S-ino 

VVolfson, 3. S-ro S. Freund, 4. S-ino H. Cohn,
5. L. Bergmann, 6. S-roj B. Seiffert, 7. G. Skeide,
8. H. Geldner.

FRANKFURT-aj-M. (43.581). D .: C. Barthel; 
VD : H. Fricke ; SD .: E. Hummel, Niedenau.

Esperantianoj: I. S-roj H. Fricke ; 2. E. Hum
mel, 3. A. Schŭtze, 4. A. Richard, 5. J. Storey,
6 . W. Leichum, 7. J. Hasenpflug, 8. J. Anton,
9. K. Hiller, IO. J. Fraser, li-. G. Tirahl, 12. F-ino 
M. Hurez.

M A G D EBU RG  (43.18). D .: S-roF.Rockmann; 
VD. : S-ro E. Gericke; ŜD. : S-ro Heilige, Wit- 
tenberg-aj-E.

Esperantianoj: I . S-roj E. Stark, 2. O.Graeger, 
3. E. Gericke, 4. K. Christian, 5. W. Schmeil.
6 . A. Heilige, 7. P. Gŭring, 8 . O. VVilde, 9. F. Bar- 
fels, IO. R. Baum, l i .  A. Herman, 12 A. Fuhr- 
mann, 13. E Loose, 14. J. Huysmanns. 15. Helm- 
bold, 16. H. Wuttke, 17 M. Usbeck, 18. H. Rŭhl,
19. D-ro Hirsih, 20. E. Schŭffer.

Hispanujo
C A D IZ  (44.818).D .: J. Garzon Ruiz; VD.: R.de 

la Pena; SD. : J. D. Fernandez, Chiclana.
Esperantianoj : I. S-roj J. Gallego, 2. Natute, 

3. Pece Casas, 4. Soto Barranco, 5. Riera Gonza
lez, 6 Perer Favinas, 7. P. Anelo, 8 . D. Fernandez,

9. Diaz, IO. Manzo, l i . Hernander, 12. De la Pena,
13. Nelo Escoto, 14. Duboy Campova, 15. Gomez 
Barriere, 16. Desmantiner Ruiz.

SA N  SEBAST IAN  (44 6). D. : J. Garrido 
Ramoz, Perez Alcosta ; SD. : M. Plana, Tolosa.

**, La movado Esperantista en Hispanujo estas 
tre granda. Preskaŭ en ĉiuj urboj kaj en multaj 
vilagoj ekzistas esperantistaj grupoj. En la ĉarma 
ĉefurbo, San Sebastian, la lastaj kursoj (kiel la 
antauaj) liveris kontentigajn rezultatojn. Nia kara 
lingvo progresadas tiom, ke la biblioteka salono 
de la Katolika Centro estas proponita de S-ro 
Ykazategi, prez. de la dirita Centro, al la ĉitiea 
esperantistaro, kiu danke akceptis ĉi tiun hono
ran proponon. Do, ni sciigas al tutmondaj sam
ideanoj ke baldaŭ ni malfermos novan Esp klu
bon. Tiel estos en San Sebastian du gravaj Esp. 
societoj.

Holando
A M ST ERD A M  (442.62). D. : H A.J.C. Weg.
Esperantianoj: I . S-roj H. J. Weg, 2. J. de Haan, 

3. Roghair, 4. G. M. de Vries, 5. J. Jung, 6 Van 
Aals, 7. H. Blok.

ROTTERDAM  (449.12). D. : H. Stephan; 
VD.; P. J. Vermaas.

Esperantianoj : I. S-roj Swinkels, 2 van Twisk, 
3. F Allard, 4. ten Woide, 5. J. VVessel, 6 . F. 
Schneider, 7. P. Spuiman, 8. F-ino P. v d. Huys, 
9. S-roj H. Wapenaar, IO. L. Wit, l i .  J. Bakker, 
12. Vermaas, 13. Loeber, 14. Zydemans, 15. 
Fichgelaar.

Rusulo.
MOSKVO  (47.31). D. : St. Szabuniewicz; VD. : 

R. Menzel.
Esperantianoj : I. S-roj Menzel, 2. Smirnov, 

3. S-ino Smirnov, 4. S-ino Kozlov, 5. S-ro Gancki,
6. S-ino Stupin, 7. S-roj Obrjezumov, 8 Heftler, 
9.S-ino Menzel, IO.S-roj Bofienjski, l i .  V. Menzel, 
12. Hrizanov, 13. Sidlovsky, 14. N. Kabanov, 
15. Satiarov, 16. Stupin, 17. S-ino Gabrik, 18. 
S-roj Dirojanskij, 19. Tupicin, 20. Aleksjejev,
21. S-ino Szabunjeviĉ, 22. S-ro Szabunjeviĉ.

*** El grupo « Laboro » oni decidis komuniki 
al ĉiuj Esperantistoj vizitontaj Moksvon alveni 
nian mangejon, ĉiutage malfermatan de 12  h. ĝis
4 h., kie ili trovos esp, gazetojn kaj ricevos ĉiujn 
informojn de Delegita konsulino U. E A ., S-ino 
Jarova. Prezo de mango por Esp-istoj estas 27 Sd. 
Kunveno de komitatanoj estas ĉiusemajne, marde 
kaj vendrede je 7 h.. Str. Al. Lubianka d. de 
Asekure S-to, log. 21-22. —- La unua asocio de 
komercaj oficistoj kaj grupo « Laboro » fondis 
Esp.-Oficejon kaj elektis kiel U. E. A. Delegito- 
Konsulojn S-roj K. Voronov, Kamolikov, Smirnov, 
A. Prager.

T1FLIS  (47.9). D. : S-ro Fiŝer.
E sperantiano j: i . S-roj A. FiAer, 2. H.VVetzel,

3. J. Asaturov, 4. K. Djalalov, 5. M. Ajzenberg,
6 . B. Metaksa, 7. V. Sirunjan, 8. J. Castoperov, 
9. B. Ambardanov, IO. J. Jankovski, l i .  P. Kislij, 
12. F-ino Pavlov.

Svisujo
NEUCHATEL  (494 431) La Esp. grupo aligis 

al U. E. A. kaj kiel delegitojn elektis S-rojn 
Georges Stroele, Palais 3, kaj Charles Perret, 
Parcs 45», (Neuchatel). Esp.-Of estas fondata en 
la paperbutiko de S-ino Bourquin, rue des Epan- 
cheurs, l i ,  kaj tre baldaŭ donos ĉiujn servojn 
postulemajn de tiaj institucioj.

,** La grupoj de rNeucbatel a kantono, en 
Neuchatel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les 
Breuets kaj Gouvet. havos sian jaran festan kun
veno en La Tourne (Monto meze de 1’kantono), la 
5*“ de julio. Eksterkantonaj samideanoj estos 
kore akceptataj. Por pluaj sciigoj sin turni al
G. Stroele, delegito en Neuchatel.

(Daurigota).

K O R E S P O N  DAJOJ

Deklaro de Antido
Genevo, 25»n de Junio 1908.

Antau 9 monatoj mi verkis projekton Antido 
por laŭeble plifaciligi interkonsenton inter Ia Es
perantistoj kaj la Komitato de la Delegitaro por 
elekto de lingvo internacia. Je tiu epoko mi, kiel 
ĉiuj Esperantistoj naive kredis, ke la projekto Ido 
estas projekto senpartie ekzamenita kaj akceptita 
de tiu Komitato. Sed aperas nun, ke ni kaj la ko
mitato mem de la Delegitaro estis duoble trom
pitaj, ĉar nun S-ro de Beaufront konfesas ke li 
estas Ido. S-ro Couturat do kunlaboris kun la 
aŭtoro de 1’akceptita projekto, kiel estas mont
rita 1«) per la fakto ke Ido alprenas ĉiujn regulojn 
pri devenigado publikigitajn de S-ro Couturat 
nur 3 semajnojn antaŭ la kunsidoj de l’Komitato, 
2e) per tio ke S-roj de B. kaj G. estas la aŭtoroj 
de 1’vortaro (laŭ la sistemo Ido) jus eldonita; do 
la aperigo antaŭ la Komitato de la advokatoj de 
aliaj lingvoprojektoj (kiel Idiom Neŭtral, Panro
man, k. t. p.) estis kvazaŭkomedio, ĉar tiuj pro
jektoj estis antaŭkondamnitaj, kaj kiam iu komi
tatano, kiel S-ro Jespersen prezentis al la Komi
tato gramatiketon kiun li konsideras kiel la plej 
sistema el ĉiuj gramatikoj aposterioraj, tuj S-roj 
Couturat kaj de Beaufront ĉirkaŭlaboras lin kune 
por decidigi lin voĉdoni kontraŭ liaj propraj pre
feroj (vidu pri tio leteron de S-ro J. en Belga So
norilo p. 236).

Sed la plej grava kaj por ĉiu honesta homo 
plej bedaŭrinda konstato estas sciigi ke nia majs
tro Zamenhof estis reprezentata antaŭ la Delegi
taro de la homo mem kiu samtempe prezentis 
anoniman kontraŭprojekton. Tiu homo havis ple
nan rajton prezenti alian lingvan projekton s«d 
tiam li ne p lu rajtis reprezenti nian majstron. 
Ciuj lingvoprojektoj, Dilpok.. Spokil, Bolak, Apo
cina, eĉla plej fantaziaj, estis prezentitaj de sin
ceraj advokatoj, escepte Esperanto Zamenhofa. 
S-ro Couturat prave diris, ke la Esperantisto 
estas trompitaj de kelkaj siaj ĉefoj: tio estas vera 
almenaŭ pri unu. Car la veron oni konas nun, kaj 
ĉar unueco kaj disciplino estas nia plej valora 
havajo, mi petegas ĉiujn samideanojn forlasi 
ĉiajn diskutojn pri reformoj ĉar Ia nuna momento 
estas por tio plej maloportuna. An t ido .

P.S. — La deklaro, kiun oni jus legis, est as mia

Rene de SAUSSURE.

KVARA ESPERANTISTA KONGRESO

2)resderj, 16-22 J9ŭg. 1908

A liĝoj. — Oni rapidu sendi sian aligon kun la 
mono por la bileto kaj logado al Dri> Arnhold, 
Waissenhausstr, Bankhaus, Dresden. Pri la kosto, 
legu en nia antaŭa N-ro. La aligojn por la teatra 
prezentado oni sendu al la sama adreso.

Teatro. — Krom la teatra prezentado de S-ro 
Reicher, oni informas, ke kvar profesiaj Stock- 
holmaj geaktoroj prezentos en Dresdenon du 
dramojn de la Sveda aŭtoro Strindberg, esper
antigitajn.

Kunvenoj. — La organizantoj de ciaj speciala! 
kunvenoj bonvolu sin tum i senpere al S-ro 
Schŭnherr, Lŭssnitzstr., 22, Dresden; speciala 
komitato klopodos por la arangado de tiuj kun
venoj.

La Prezidanto de la katolika komitato dum la 
kogreso estas kanoniko Pichot (el Monako); la 
diservo okazos en la pregejo SS. Koro de Jesuo,
16 aŭg. je 9h . 1/2

La konstanta komitato de la Kongresoj petas, 
ke la Esperantistoj, societoj, grupoj, k. t p., kiuj 
havas proponojn, bonvolu ilin komuniki al la 
Prezidanto, (51, rue deClichy, Paris). *

La komitato memorigos pri la jenaj artikoloj 
de la Regularo :

« Art. 3». — Gelo de la Kongreso estas la esplo
ro de ĉiuj demandoj komuninteresaj por ĉiuj 
Esperantistoj, kun escepto de la religiaj, politikaj 
kaj socialaj demandoj, kiuj ne devas esti tuŝataj 
en Kongresa kunsido, kaj de la lingvaj demandoj 
kies esploro kaj solvo estas rezervitaj al la lingva 
Komitato

a Art. 4*. — Povas esti priparolataj nur la te
moj enskribitaj en la tagordon. La temoj, akcep
teblaj laŭ artikolo 3» estas senpere metataj en la 
tagordon, se ilia esploro ne postulas specialistan 
kompetentecon.

« La temoj, kies priparolado postulas tian 
kompetentecon estas metataj en la tagordon, nur 
post esploro de specialista sekcio. »

Internacia Societo de 1’Esperantis-
ta) Juristoj. — La I. S. E. J. havas celon 
krei kaj konservi inter siaj anoj aferajn rilatojn, 
konigi al la fremdaj juristoj la samideanajn 
kunfratojn aŭ jurlaborantojn en ĉia lando, ebligi 
la sendon de aktaro en la plej malproksimajn 
landojn kun certeco trovi tie korespondanton, 
unuvorte unuigi la Esp. juristojn de ĉiuj landoj. 
La jara kotizajo kostas I Sm. ESPERANTO estas 
la oficiala organo de la I. S. E. J. Por ĉiuj infor
moj, sin turni al S-ro Sergeant, 31, Bd Mariette, 
Boulogne-sur-Mer (Francujo).

Novaj aligo]. — S-ro Jarrasse, doktoro do 
juroscienco, juga persekutisto, 16, rue de

I Turbigo, Paris. —  S-ro Vogin, advokato, St-Di6 
(Francujo). — D-ro H. Arnhold, refendaro,

I Waisenhausstr., 20, Dresden A. (Germanujo), 
j vicprezidanto por Germanujo.

I Ĝenerala Kunveno. — Ni memorigas niajn 
| anojn ke, Iau nia regularo, la generala kunveno 
I de TI. S. E. J. okazos, dum Ia kongreso, en 
| Dresdeno, kaj ni esperas ke ĉiuj gin ĉeestos. Plie
| ni havos anfeaŭ aliajn kunsidojn dum kiuj ni
I laboros speciale pri la jurista vortaro. Anoncoj
I tie-ĉi kaj afiŝoj en Dresdeno sciigos la lokon kaj
I la horojn elektitajn pri tiuj kunvenoj. Bonvolu
I niaj amikoj ilin atente legi.
| Ciuj anoj kiuj havas proponojn por fari devas 
I sin turni kiel eble plej baldaŭ al S-ro Sergeant,
| generala sekretario, kiu raportos ilin.

I Vortaro. — Por ebligi la vortaran taskon, ini 
| petas al niaj anoj, ke, laŭ la tre bona metodo de 
| la S. O., ili bonvolu ĉerpi el niaj artikoloj, en tiu

{urnalo, la novajn jurajn vortojn, kaj skriki ilin 
iun la nacia traduko. Oni sendu la laboron al 

I S-ro Degon, 17, rue St-Eloi. Douai (Francujo).

I OFICIALA INFORMILO.

I lnternacia Unuigo de Studentoj.
I Dresdeno! Dank’ al Ia afablaj klopodoj de Ia 
| « Kvaro» ni sukcesis ricevi por niaj kunvenoj 
I unu (‘ambron en la « Supra Tehnika Lernejo s ; 
| nia amuza festeto okazos en bela kafejo. (La tago 
I de niaj kunsidoj estos baldaŭ sciigata). Malkarajn 
I loĝejojn ni trovos en la ĉarma vilago Brihlaŭ, ne 
I malproksime de Weisser Hirsch. (Eble du fremdaj 
| kamaradoj logos kune). Por Ia teatra ludo oni 
I lastmomente eldonos tre malmultekostajn bile- 
| tojn, por ke ĉiu entuziasmema studento povu 
I viziti gin. Karegaj kolegoj! Oni vere afablege 
I zorgis por vi. Rekompencu viajn protektantojn 
I kaj venu multenombre Dresdenon!

I Eraro. — S-ro E. Hay (34) ne eligis. — E ligo :
I S-ro E. Bouvier (60). — Aliĝoj : 64. Broniŝlav
I Kuhl, ui. Librowszczvzna 6 , Krakovio, Aŭstrio-
I Galicio ; 65. Rudoff Linse, Fleminggatan, 51 A,
I Stockholon, Svedujo; 66 . G. ZaŭSkeviĉ, Priŝ-
| kinskaja, Vladivostok, Azia-Rusujo.

I Komitato. — Nia aŭstra reprezentanto S-ro
| Vielhaber ne plu povas labori por ni ; tial
I S-ro Macalik, Komoro, H unga r io , provizore
I akceptis tiun ĉi oficon.

I ' Demando. — S-ro E. Wichert, Berlin N W. ‘J3,
I Altonaerstr. 18, tre miras, ke multaj korespon<*-
; antoj de li subite ĉesis respondi.

A N O N C E T O J
TARIFO

Korespondado. —  Ciu enskribigo kostas 
SO spesdekojn (fr. 0.75 ; 7 d . ; m. 0.60). 
Rabato da 25 %  por 6 enpresoj kaj 50 °/, 
por 12 enpresoj. La literoj P I. montras 
la korespondadon per poŝtkartoj ilustritaj ; 
la litero L. montras korespondadon per 
leteroj; la literoj P M- montras intersan-



ESPERAN T O

ĝon de poŝtmarkoj. Niaj abonantoj rajtas 
enpresigi senpage sian nomon unufoje.

Petoj kaj proponoj.—  Ciu linio (40 literoj) 
kostas IO spesdekojn ( fr. 0.25 ; 2 */. d. • 
m. 0.20). Rabato da 25 %  por 6 enpresoj 
kaj 50 %  por 12 enpresoj. Niaj abonantoj 
rajtas enpresigi senpage trilinian anonce
ton.

Komercaj reklamoj. —  Ciu linio (40 lite
roj) kostas 46 spesdekojn (fr. 0.40; 4 d.; 
m. 0.82). Rabato da 25 o/0 por ti enpresoj 
kaj SO /o por i 2 enpresoj. Niaj abonantoj 
(speciale la hoteloj esperantistaj) rajtas 
enpresigi senpage trilinian anonceton.

e. F°-T£  T  ^  sendu ĉian anonceton antaŭ la 
o* kaj 20* de ĉiu monoto, Ou al nia administrejo,
cu al niaj lokaj agentoj aŭ al Ia Esperanto-Oficejoj. 
Oni skribu kiel eble plej legeble. Oni povas pagi 
per poŝtmandato, poŝtkuponoj internaciaj aŭ poŝt
markoj. Ciu anonceto, ne akompanata de mon
sendo, ne estos enpremata. La Esperanto-Oficejoj 
estas petataj elmeti ('iufoje niajn anoncetojn ĉe 
sia afiŝejo.

♦* *

k o r e f f | ) o i i ( » a c lo

London (Anglujo). — S-ino P. Levis, 59 Mor
tan Rd Islmgton. PI.

Danzig (Germanujo). — S-ro O. Emmert, Pom- 
mersche Chaussee 2-1 1 .

Magdeburg (Germanujo). — S-ro H. Wuttke 
filo. PI.

Paris (Francujo). -  S-ro E. Trabesse, maison 
Pottin, rue Renne. PI.

Cerveny Kostelec (Bohemujo-Austrio ) — S-ro
«Frantiŝek Soulavĵ, naproti kostelu. PI PM
F uio Boza Keyzlarova, Jakubsha ulice. PI.; F ino
M. Prochazkova, naproti kostelu PI

Bobrov (Voroneĵ gub - Rusujo). -  S-ro Aleks. 
Batcikov. PI.

Beauvais (Francujo). -  S-ro H. Bernard, no
tario, 2, place Ernest Gerard. PI. PM.

A cm. Brad ( Bohemujo-Aŭstrio). — S-ro J. 
Raeck. PI. pm. L.

Budapest (Hungario). — S-ro Mezei Karolv, 
VI Terez-Kdrvt 4. III-cm. 7. PI.

Beauvais (Francujo). — S-ro G. Demeillers, 
rue Louvet, 2 PI.

Ancourl (Seine-Inf, Francujo). — S-ro M. Bres- 
son. L. PI.

Odensee (Danujo). — S-ro H. P. Hausen. Oluf 
Bagersgade 58. PI. ; S-ro Jefta Andersen, Ves
terno 116. PM. v

Paris (Francujo). — S-ro G. Melo, 32, rue de 
Montmorency. PI. PM.

London (Anglujo).- S-ro H. Smiet, 14 Beck Rd, 
Hackney. PI ’

Roanne (Francujo). — Gefratoj Gortej, 18-20 
jaragaj, I, rue des Deux-Faubourgs. PI.

Vichy (Francujo). — D-ro Glerc, rue des Geles- 
tins. PI.

Anvers (Belgujo). — S-ro Verbaet. 17, Van 
Leent Straat, Borgerhout. P I; S-ro Van de Zanden. 
Plantynlei Osst 307, Borgerhout. P I . ; S-ro V. Riet, 
83, Vaerenbergstraat, Berchem. PI. L.

Ide to j 4.V p ro  ito no j

S tuden to j. — S-ro D. H. Lambert, profesoro 
de angla, franca, itala, hispana kaj esperanto 
povas akcepti du aŭ tri fremdajn studentojn el 
kia ajn lando por instrui aŭ perfektigi en angla 
kaj ahaj lingvoj. Adreso : 160, Beckenham Rd, 
Penge, London, S. E.

A te n tu  I — S-ro E. Quambusch, en Koln- 
Deutz (Germanujo), deziras konatiĝi kun klara 
esperantisto eksterlandana, kiu, vojaĝante ire aŭ 
revene Dresdenon, intencas restadi mallonga
tempe en Koln-a-Rhein.

S ilk a j E sp e ran ta j flageto j. — Taŭgegaj 
varbiloj kaj propagandiloj uzeblaj por ornamado 
de Esp festsalonoj Amplekso : \ 1/16cent. Prezo: 
12 Sd. unu. Speciala rabato al la grupoj kaj 
Esp.-Oficejoj por mendo de 50 ekz. Haveblaj ĉe 
S-ro B. Peyraud, 41, nie de la Loire, St-Etienne 
(Francujo).

Faukner-A dresaro . — Prezo 20 Sd En
skribo senpaga! Direkcio : R. Faukner, Hostacov, 
Bohemujo, Austrio.

K orespondado . — S-ro Erwin, Heyd\veiller, 
Rabenerstr. 13-1, Dresden A., dez. koresp. per PI. 
Kolektas .-iulingvajn Esperantajojn kaj faras 
ciajn in te rago jn . Menonitoj skribu al 'li, pro 
eldono de esp-a menonita gazeto.

F iz iognom on io . — Karakteraj kaj Aziaj 
ekzamenoj, Iau portreto kaj manskribo. Simpla 
p n jugo i Sm. 25 ; detala — 2,50 Sm. Biografio 
simpla 5 Sm .; — detala lOSm.

A m iko j o. (Neutra Moresneto). — Charles 
Schwierer, oficejo por riprezentado loka de t iu 
specaj komercajoj kun esperanta nomajo kai 
esperanta librejo.

F ianc ino] e spe ran tis ta j. — Aĉetu viajn 
htoblankajojn en tolo kaj kotono, servletojn, tablo
tukojn, k. t. p , c-e via samideano Jakobo Wyler 
Zurich (Svisujo), Stampfenbachstr,32. Belaj, bonaj 
kvalitoj; moderaj prezoj; postulu specimenojn 
aŭ viziton.

Jus aperis : La Prego de I'Nescianto, de la 
fama holanda liperpensulo Multatuli, trad. esp. 
de Dreves Uitterdyk, ano Lingva Kom. 2 pag. ; 
12 ekz. 1/4 Sm ; 30 ekz. 1/2 Sin., ĉe W . Nrttters, 
Ostadestraat, 94, Amsterdam (Holando).

K om erc- indus tr ia  K on toro . — « Komerc- 
industria Domo Espero », anonima kompanio por 
la en- kaj elportado de (‘iaj komercajoj, sed 
precipe teknikajoj La dirita firmo uzas Esperan
ton. Adreso: Zgierz (Polujo).

? Se, OJ S'ro D- Uitterdyk, Hilversum
(Holando) multe satas tiuspecajn insektojn el 
varmaj landoj (papilioj; skaraboj, k. e.).

Sobrecu lo j. — La sobrecloĝio « Printempo o
eldonis multekoloraj n poŝtkartojn, sed belegajn,
kiujn ciu samideano povas ricevi tute senpage, 
sendante al la logio ilustritan postparton (urb- 
vidajon, pejzagon) al la jena adreso : Lars 
Bostrow Inedalsgatan 7a iv. Slockholm.

Poŝtkarto j. — Sendu 80 spesdekojn al S-ro 
Pion. Ste Generale, Beaune (G6te-d’Or, Francujo) 
kaj vi ricevos belan kolekton da 13 ilust. Kartoj 
Esp. de Beaune.

Bankistoj. — Intencantaj krei « Asocion
Internacian de Bankistoj n. ni petas (‘iujn bank-
direktorojn, — oficistojn, ke ili sendu al ni sian
aliĝon provizoran ; ni plezure kaj danke ricevos
cian regularon pri ĝi. La Iniciatintoj : R Pil-
Iauli, IO, rue Neuve, Clermont-Ferrand ; J. Pion,
Socius Gĉnĉrale, Beaune (C6te-d’Or), ambaŭ en 
trancujo.

Noto : La Esperantaj gazetoj bonvolu represi 
tiun alvoko.

Komercaj  reklamoj

F ran ca- Iir ita  Ekspozic io . — Pensio por 
gesinjoroj, Hejmaj komfortajoj. Bano. Moderaj 
prezoj. Oni parolas Esperante, Angle, France. 
S-ino Oconnor, Esperanto-House, 17, St. Ste
phens Sq. Bayswater-London (Anglujo).

Z am e nh o fan  po rtre ton , sed ankaŭ aliajn 
se vi alsendas fotografajon, liveras en arta farajo. 
formato 35 X  45 cm. por 2Sm. Wilh. Thielking, 
Schoneberg, Berlin, Reichardi., 3.

R ek lam o , — S-ro O -\.-U. browne, rekam- 
agento, 53-54, Wych-Street, London, W  C 
(\nglujo), deziras korespondi kun Esperantistoj 
pri anoncado en britaj, koloniaj kaj fremdaj 
jurnaloj. 1

E SP E R A N T IST A  HOTELO

M a r i g n y

S IN0 BOCOUILLON
ii, Rue de I'Areode (VIII*) — P an is

(apud la pregejo « La Madeleine » inter la 
stacidomoj St-Lazare, Orsay, kaj la 

promenejo « Champs-Elr/sĉes »

English spoken. — M jh  spricht deutsch.

Moderna komforto — Banĉambro 

Elektra lumo — Telefono (242-31)

R e k o m e n d a ta

Kongresurbo 1908 en Germanujo

M. TESSNER, librovendejo
A mmonslrato, 63 (proksime de Cefstacidomo)

Vendas ciajn Esperantajn kaj Germanajn I r o jn
ĉien en la tuta mondo

Ftubandoj
Speciala fabrikeĴ9 por rubandoj, ordenaj bandoj

francaj kaj fremdaj. Liveranto al la ministrejoj.
Lau mendo la firmo povas fabriki kiajn ajn 

rubandojn por industristoj kaj komercistoj, 
bandojn por ordenitoj, insignojn por societoj, 
kongresajn framasonajn rubandojn. Speciala
bante por Ia Eopei antistoj.

L o u is  F te y n a u d

IS el 20 , place Jacquard, St-Eliennc (Loire) 
France.

FELIETONO DE “ ESPERANTO ” 2

LA P A T R IN O
de Ernst ZII UN

(trad. J .  Ŝ m id , Bern).

Malgrava laboro, poste la tagman£o 
por iom ila tempo detiras iliajn pensojn de 
la tilo. Kiam poste Lene purigas la m ang 
laron en la kuirejo kaj Tobias denove 
sidas ĉe sia gazeto, tiam Balbino supreniras 
en la cambron, kie la revenonta lilo devos 
dormi, ĉiam dormis. Tiu ĉi ĉambro pure 
estas balaita; ĉar jam de kelka tempo oni 

atendis la revenon de Hilo. El sur la tablo 
Maltano prenas la freŝe lavitajn mallon
gajn kurtenojn kaj altiksas ilin ĉe la 
fenestro; poste si el la sama malgranda 
tolajaro prenas la rum orajn tegojn kaj 
tegas kovrilon kaj kusenon. Zorge ŝi faras 
ĉion; kiam ŝi flnis laboron, ŝi ĉiam priri
gardas ĝin per kritika okulo, ĉu ĉio estas 

en ordo; ŝi ordigas la kurtenojn kaj gla
tigas la liton. Kiam ŝi denove staras antaŭ 
ĉi tiu, la memoro sin ekprenas. Tie li 
kuŝos, mia G eorgi Kaj ŝi miras, ke li 

ankoraŭ nun estos la beleta homo kun la 
brunaj haroj kaj la hela vizago, kia li 
estis. Sed ses jaroj —  certe Sangigas —  kaj 
sen lipharoj li verŝajne ankaŭ ne plu estas 
kiel en lia dekkvina jaro I Sed —  tie li 

dormos —  kaj la domo denove estas tiel 
plena kiel ĝi nur povas. La aliaj, kiui 
foriris, ne revenos !

P e rd in te  en sia pensado, Balbino sen
konscie aliris de riito al seto staranta 
apud Ja tablo. Tie ŝi sidigas, rigardas 
autan sin kaj daurigas sian pripensadon, 
lli ne revenos, la aliaj : Antono, la pli 
maljuna lilo, kiun mortpunis la lavango 
kaj lia edzino mortinta unii jaro pli mal
frue, eble pro ('agreno, eble pro malforta 
brusto! Sed Georg, en tiu lito li dormos! 
Ree sub la tegmento kie li naskigis I — 
Naskiĝis I

De pri la granda lito siaj pensoj iras al

la malgranda, en kiu la knaho Georg kuŝis. 
Malsupre en ŝia propra dormoĉambro ĝi 
staris. Kaj, li estis pli bela infano ol la pli 
maljuna knaho ; modelo li estis, la knabeto, 
ronda, freŝvanga kun la delikataj helaj, 

pli malfrue brunpinta j haretoj kaj la gran
daj okuloj. Se li tiamaniere revenos I Sed 
jam forirante li ne plu estis tia. Maldike 
kveranta li estis, la rondajn vangojn li 
estis perdinta kaj Ia... honestecon, kun kiu 

Ia infaneto kuŝis en lito. ̂ Propran volon li 
posedis malfacile rompeblan. Per tiu volo 
Ii post jaroj perforte atingis, ke Ii povis 
kuniri, kiam la febro je Ameriko estis en 
Steg, kaj kiam dudek junuloj samtempe 
kune foriris trans la maron.

Tiel pasas la tempo, tiel la malgrandaj 
grandigas I Sed Ia pensoj de Balbino ree 
kaj ree revenas al malgranda Georg; ŝi ne 

ne estas.molkora virino; sed en ŝi batadas 
io, dum ŝi vidas la bildon de Tknabo. Post 
la multaj pasintaj jaroj ŝi ankoraŭ ĝojas 
pri tiu bildo, kaj el tiu ĉi ĝojo pri la infano 

io elkreskas, kio ankaŭ faras ŝin sen
pacienca pro la plenkreska filo. Morgaŭ li 
venos, ŝia Georg! Balbino ĝojas. Oui ne 
vidus tion en ŝia vizaĝo; sed ŝia koro 

batas. Kiam ŝi nun ekstaras kaj eliras la 
ĉambron, tiam la senpacienca ĝojo en la 
severa virino estas iici forta, ke ŝi nevole 
paŝas sur la doman sojlon, elrigardas tra 
la vojo. kie li venos morgaŭ, ŝia lilo, kvazali 

ŝi jani hodiaŭ povus vidi lin alproksimiff- 
antan.

La .Amerikanoj alvenis, ciuj Steganoj 
jam vidis ilin. Tobias kaj la siaj, kiuj loĝas 
ĉe la fino de 1‘vilaĝo, ne jam scias ion pri 
i l i ; ĉar la Amerikanoj ne alveturis per fer
vojo, sed sur*fojnĉaro bruege ili venigi en 
Ia v ilaĝon; ne ĉiu tuj iris hejrnen al sia 
familio, sed ĉiuj kune vizitis la « Rossii » 

(ĉevaleton) por preni alventrinkajon.
« Georg » postulis tion. la unua el ili 

rakontas, kiu sin sekrete forŝtelas,- ĉar li 
nepre volas vidi la gepatrojn.

La Amerikanoj estas kvin bone vestitaj 
junuloj, kun riĉetesejna eksterajo: neniu 
havis malfeliĉon transe ; la plej multaj

ankan volas restadi nur kelke da monatoj 
kaj poste revojaĝi en la novan mondon.

En la Andermatt-domo ili do jam nenion 
sciigis pri la alvenintoj; sed iii atendas, 
'iu j tri kvazaŭ sur la piedlingroj staras 
pro malpacienco, Tobias. Balbino kaj Lene. 
I oldas eksterordinare frutempe prizorgis 
la brutaron kaj revenis hejmen el la brut
ejo sur la monto, kvazaŭ estus incendio, 
por ke li estii tie kiam la knabo alvenos. 
Nun ili ne scias kiel travivi Ja horojn, ĉar 
ĉio estas preta por la bonveno kaj ili ne

/ voIas komenci ian laboron antaŭ ol Georg 
I alvenos.

Noktigas jam  kiam la atendito vidigas 
tie inter la du domvicoj. Lena staras eks
tere ĉe la ĝardenpordo kaj vidas lin veni. 
Si ne estus ekkoninta lin, sed scias pro lia 
dimanĉaeksterajo kaj la salutoj, k iu jn li 
tie kaj tie ĉi sendas kaj donas, ke povas 
esti nur li. Si subite ekkrias en Ia domon : 
« Li venas, li venas ! » La geedzoj starigas 
el siaj seĝoj en la salono, ne rapidas, sed 
per antaŭen klinitaj kapoj montras, ke la 
pensoj iras pli rapide ol la piedoj kontraŭ 

la filon. Kune ili eliras el la dompordo. 
Sed ili alvenas ankau sufiĉe frue. Georg 
restadas ĉe najbara dolno, tie staras inter 
virino kaj knabino, tenadas la manon de 
tiu ĉi lasta kaj karesas ĝ in ; ankaŭ kiam li 
vidas, ke ili atendas lin hejme, li do ne tro 

rapidas, sed nur alparolas mallongan 
« tag », denove ridas, amumas kaj poste 

malrapide alproksimigas. Nun ili povas pri
rigardi lin, kiel Ii alvenas. Li portas pli 
delikatajn vestojn ol estas kutimo tie, sur 
la brako Ii havas surtuton, en la manoj bas
tonon kaj argentan tenilon kaj sur Ia kapo 

nigran felsĉapelon. Per malsataj okuloj la 
du maljunaj en vizaĝo kaj sintenado de 

alproksimigante serĉas konatajn trajtojn 
kaj havas la saman senton, sen ke unu 
scias ion de Palia : io fremda trovigas en 
liaj movigoj, kvankam liaj membroj fariĝis 
tiaj, kiaj devas tiuj de montano, pezaj, 
muskolozaj kaj fortaj. Balbino ekatentas ke 
la iam bruna haro de Georg nun havas 
strange kuproruĝan brilon. Tobias surprize

Liverantoj de Mustardo kaj Amelo al la Rego

Lau privilegio

J. &  J. C O L M A N
(Akcia Societo)

M ANUFAKTU RISTOJ DE

M U ST A RD O ,  AM ELO ,  BLU IGAĴO
KAJ

BR ITA  R IZ F A R U N O

108, CANNON STREET, LONDON 

kaj CARR0W W0RKS, N0RWICH (Anglolando).

“  T R A  L A  M O N D O  ”
Tutmonda Muliilustrata Esperanta Gazeto.

La Esperantistoj havas la kompreneblan dezi- 
ron esti guste informataj pri la meritoj de la 
nuresperantaj gazetoj eldonataj por helpi al la 
disvolvigo kaj disvastigo de Esperanto, kaj por 
liveri al la legantoj latindajn literaturajn verkojn, 
kiujn ili neĝuus sen la diritaj gazetoj, konigante 
ankan talentojn, kiuj restus kusataj sen tiuj 
efikaj diskonigitaj.

<* tr a  la Mondo » tute plenumis tiun rolon de 
Esperanta gazeto dum la 3 jaroj pasintaj de gia 
naskigo, dum kiu ĝi rimarkigis sin per reguleco 
kaj akurateco egalaj al giaj varieco, internacieco 
kaj intereso.

A

Ciuj tenioj estas pritraktitaj de specialistoj : 
Oni trovas en ĝi, ja, la jenajn Cefajn rubrikojn :

Nuntempuloj. — Diversajoj. — Artista kaj 
Literatura Vivado. Diversaj Sciencoj — Mili
tis tajoj kaj Maristaroj. — Teatra Fako,— Muziko. 
— Sportoj kaj turismo. — Pagoj por virinoj 
(Modo), gejunuloj kaj infanoj. — Ludoj kaj kon
kursoj kaj premioj.

La rubriko TUTMONDA LITERATURO estas 
speciale grava, ĉar en ĝi aperis verkoj el la plej 
diversaj lingvoj, a Tra la Mondo », enhavis 
artikolojn el la literaturoj hinda, islanda, ja 
pana, brazila, armenia, almeria, irlanda, austra
lia, nov-zelanda, por citi nur Ia malpli konatajn. 

Oni povas prave diri, ke « Tra la Mondo »
estas vera Antologio de ia Tutmonda Literaturo.

(ii kunigis kunlaboranton senegalan pro la 
internacieco kaj la esperanta klareco, kaj povas 
ĝoji, ĉar ĝi konigis multajn talentojn Ciulande 
kabalajn, dum, aliparte, ĝi kalkulas en sia kun
laborantaro multajn anoj de la Lingva Komitato 
kaj de la Internacia Scienca. Oficejo.

Ciuj landoj estas priskribitaj de Samlandanoj. 
Jam aperis en « Tra la Mondo » artikoloj pri pli 
ol 40 diversaj landoj, en kiuj la moroj, kuriozaj 
kutimoj, arto, hejma vivado, edzigaj karakteriz
ajoj, plej gravaj nuntempajoj, k. c , estas pri
skribitaj de kompetentuloj.. inter kiuj
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en kiu partoprenis 17 landoj el ĉiuj kontinentoj, 
altiris la atenton de la neesperantista gazetaro.

Multaj Ilustrajoj, speciale dedicitaj por la 
gazeto, pligrandigas ia intereson de la artikoloj: 
cirkaŭ 6‘K) ilusirHjoj aperis en la 3 unuaj iaroj, 
inter kiuj kuriozaj bildoj pri la tiulanda propa
gando, memorajoj p ii la kongresoj, k. a.

Konfide, kaj kun la estimo de Ĉiuj siaj kun
fratoj, « Tra la Mondo » proponas sin al tiuj, 
kiuj ne ankoraŭ ĝin abonis.

ekvidas ion en lia vizaĝo, pri kio li komence 
ne scias kio ĝi estas. La vizaĝo fariĝis pli 
plena; ĝi havas elstarantajn vangostojn, 
la rgan buŝon, super kiu etendigas mal
helaj bone zorgitaj lipharoj, same kupro- 
rugataj kiel la kapharoj, kaj brile brunajn 

okulojn. En la momento, kiam Georg per 
sia larga mano prenas tiun de Ppatro, tiu ĉi 
ankaŭ sciigas, kio al li sajnas fremda en la 
fila vizaĝo. La okulvitroj iom falas mal
supren sur la okulojn, kaj pro tio la 
rigardo de Georg montras ion lacan, aŭ 
pli bone — ion kiel : ho, por mi la mondo 
estas enuiga ! Kaj Tobias momenton miras 
pri tiu rigardo, kiu ne ekzistas en la mont
aro, miras, de kie la junulo ĝin akiris. 
Ankaŭ la lingvo malplacis al la pstro! 
Sajnas kvazaŭ Georg ne plu bone scias la 
germanon ; lia lingVaĉo estas miksajo el 
amerika, bongermana kaj dialekta lingvoj. 
Lar Tobias kaj Balbino pro lerto scias, ke 
Ia Steganoj unufoje estintaj a transe », 
ĉiam tiel paroladas, kiam ili venas hejmen, 
ili baldaŭ alkutimigas pri tio, kaj poste — 
subite al ili revenas la ĝojo, ke ili ree 

posedas la'filon kaj ĉia m alagrab lo  tuj 
estas forgesita, lli premas liajn manojn, 
Tobias frapetas lian Sultron.Balbino salutas 
lin per « Dio bonvenu vin hejme ! » kaj 
ŝovas lin en la stubon *). Nur Lene per 
grandaj okuloj ĉiam rigardas lin de fianke.

Georg eniris la stubon, pendigis surtuton 
kaj ĉapelon al la najlo kaj sidigas sur Ia 
plej proksima seĝo.

« Sidiĝu ĉe tablon » , diras la patro, 
a vi certe estas malsata. »

« Mia malsato ne estas grava », li res
pondas per malfervora voĉo kaj oscedas. 
Sed kiam la patrino alportas vaporifan 
inanĝajon, li alprolteimiĝas kaj baldaŭ 
ĉiuj kvar fervore manĝadas.* Georg estas 

babilema, rakontas pri fremdujo kaj hejmen- 
veturado kaj plaĉas al li, ke Ia gepatroj 

dume honoras lin per Ia plej bonaj manĝ- 
kaj trinkajoj de sia domo. (Daurigota).

') Germane a S ube » , ĉambro en kiu oni 
kutime restadas tage.
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